
SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII 
XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie 

Przedstawiony poniżej system oceniania został zaakceptowany przez zespół nauczycieli chemii w składzie: Olga 
Kubacka-Eska i Anna Rola-Noworyta. 

1. W przypadku testów semestralnych i sprawdzianów przeliczenia na ocenę liczby uzyskanych punktów dokonuje 
się na podstawie tabeli:  

100%-97% - celujący 
96%-91% - bardzo dobry 

 90%-75% - dobry 
74%-60% - dostateczny 

59%-50% - dopuszczający 
<50% - niedostateczny 

1. Progi procentowe na powyższe oceny z „+” i „–” ustala indywidualnie każdy nauczyciel. Nie ma ocen 1+, 1-, 6+ ani 
6-. 

2. Oceny z kartkówek ustala każdy nauczyciel indywidualnie. 

3. Aktywność na lekcji oceniana jest „+” i „-”. 5 plusów to ocena bardzo dobra, a 5 minusy to ocena niedostateczna. 

4. Oceny mogą być wystawione ze znakiem „+” lub „-‘’. Znak „+” oznacza 0,5 oceny wyżej przy obliczaniu 
średniej, natomiast znak „-‘’ 0,25 oceny niżej. Jeżeli w wyznaczony powyżej sposób uczeń osiągnie ocenę 
średnią od 0,75 wystawiana jest ocena o jedną wyższa (np. przy średniej 3,75 wystawiana jest ocena dobra, 
średnia 3,74 odpowiada ocenie dostatecznej. 

5. W semestrze przysługuje jedno nieprzygotowanie uczniom realizującym przedmiot w zakresie podstawowym. 
Uczniowie realizujący przedmiot w zakresie rozszerzonym mają prawo do dwóch nieprzygotowań w semestrze. 
Należy je zgłosić w trakcie sprawdzania listy, przy wymienianiu danego nazwiska. Po zakończeniu sprawdzania listy 
nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania. Nieprzygotowanie chroni przed niezapowiedzianą kartkówką, 
niezapowiedzianym odpytywaniem na ocenę i zwalnia z odpowiedzialności za brak pracy domowej/zeszytu. 
Nieprzygotowanie nie działa w przypadku zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek i umówionych wcześniej 
odpowiedzi. Nieprzygotowania niewykorzystane w semestrze zimowym nie przechodzą na semestr letni. 

2. Oceny semestralne są obliczane na zasadzie średniej ważonej. Poszczególne wagi są następujące: 
3 – sprawdziany, klasówki 
2 – kartkówki, odpowiedzi 

1 – oceny za aktywność, pracę domową 

2.1. Średnia ważona ocen cząstkowych jest punktem wyjścia do ustalania oceny końcowej, ale nie determinuje jej 
jednoznacznie. 

3. Zasady wykonywania prac dodatkowych: 

Przez „prace dodatkowe” rozumieć należy wszelkie prace nieobowiązkowe dla całej klasy, przeznaczone dla wszystkich 
uczniów chętnych. Mogą to być np. przygotowanie prezentacji, napisanie i/lub wygłoszenie referatu, samodzielne 



przeprowadzenie doświadczenia, opracowanie zebranych przez klasę lub podanych przez nauczyciela danych 
doświadczalnych, wykonanie modelu lub posteru, rozwiązanie zestawu zadań dodatkowych itp. 

3.1. Jeżeli uczeń podejmie się wykonania jakiejś pracy dodatkowej, to musi ją wykonać i oddać nauczycielowi w 
ustalonym terminie i w uzgodnionej formie. Przekroczenie terminu i inna niż ustalona forma pracy skutkują 
obniżeniem oceny z tej pracy; w szczególności może to być ocena niedostateczna. 

3.2. Praca dodatkowa musi być wykonana z należytą starannością, rzetelnie i samodzielnie – tylko wówczas może być 
wysoko oceniona. Jeżeli praca zawiera elementy plagiatu, uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną. Oceny tej nie 
można skreślić. 

3.3. Uczeń, który przygotowuje prezentację lub referat przeznaczony do wygłoszenia dla całej klasy podczas lekcji, jest 
zobowiązany do jej przedstawienia w klasie w terminie ustalonym z nauczycielem. Niezgłoszona wcześniej (czyli 
najpóźniej w przededniu lekcji) nieobecność ucznia na tej lekcji jest równoznaczna z wstawieniem oceny 
niedostatecznej. Oceny tej nie można skreślić.


